II ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej

SOLIDARNOŚĆ
PISZE DO PAPIEŻA

BĘDZIE KRAJOWY
PROTEST ?

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oczekuje od koalicji rządzącej wycofania szkodliwych dla pracowników projektów nowelizacji Kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy oraz realizacji następujących postulatów:
1. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania
finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
4. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz
ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
5. Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.

6. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych /…/.
W przypadku braku pozytywnych reakcji /…/ Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność” upoważnia Sztab Akcji Protestacyjnej do zorganizowania do końca września br. ogólnopolskiej, narodowej manifestacji protestu i wzywa do udziału w nim wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, a także zaprasza inne związki zawodowe oraz organizacje obywatelskie do współudziału.
Ponadto Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zobowiązuje wszystkie struktury Związku do przeprowadzenia referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie.
/Uchwała Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr
2/2013 w sprawie działań Związku wobec polityki rządu fragmenty/

Umiłowany Ojcze Święty!
Ze spokojem i całkowitą ufnością o losy Kościoła przyjęliśmy abdykację naszego ukochanego papieża Benedykta XVI. Dzisiaj z radością i miłością przyjmujemy decyzję Kolegium Kardynałów o wyborze Waszej Świątobliwości na Stolicę Piotrową, widząc w tym wyjątkowy dar
łaski Ducha Świętego.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem osoby Waszej Świątobliwości i patrona św. Franciszka, którego imię Ojcze Święty przyjąłeś jako znak swojej posługi. My związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który powstał za sprawą bł. Jana Pawła II, a którego Statut oparty jest na społecznej nauce Kościoła, odczytujemy to, jako ważne wskazanie i znak również dla naszej
działalności na rzecz drugiego człowieka. Aby być jeszcze
bliżej ludzi potrzebujących.
Umiłowany Ojcze Święty. Pontyfikat Jana Pawła II wśród
wielu swoich owoców przyniósł wiernym beatyfikację kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki. Równie wyjątkowa posługa poprzednika Waszej Świątobliwości Benedykta XVI przyniosła Kościołowi beatyfikację naszego wielkiego rodaka, wielkiego papieża Jana Pawła II. Wierzymy,
że za pontyfikatu Papieża Franciszka będziemy się wspólnie cieszyć z Ich kanonizacji.
Jeszcze raz umiłowany Ojcze Święty Franciszku w imieniu całej „Solidarności” przyjmij najszczersze wyrazy naszej radości, wraz z życzeniami zdrowia i sił potrzebnych
dla prowadzenia Kościoła Powszechnego w tak szczególnych czasach.
Niech miłosierny Bóg Tobie Ojcze Święty błogosławi, o
co i my szczerze się modlimy!
Członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Bielsko-Biała, 19 marca 2013 roku

SEMINARIUM ZASIŁKI STATUTOWE
EURES

Trzecia edycja seminarium dla regionalnych liderów
związków zawodowych z terenu objętego Partnerstwem EURES-T Beskydy odbyła się 11 i 12 kwietnia br. w Brennej.
Spotkanie dotyczyło mobilności transgranicznej i migracji,
a zorganizowane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Katowicach we współpracy z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
Celem szkolenia, w którym udział wzięło 40 osób, było
zapoznanie uczestników z zadaniami sieci EURES oraz działalnością Partnerstwa EURES-T Beskydy, a także uświadomienie przedstawicielom lokalnych organizacji związkowych,
działających w zakładach pracy w regionie Partnerstwa, w
jaki sposób wzrost mobilności transgranicznej wpływa na poprawę warunków pracy i życia w regionie przygranicznym.
Podczas szkolenia reprezentanci WUP omówili zadania
i rolę partnerstw transgranicznych, przedstawili genezę powstania, cele i zadania sieci Europejskich Służb Zatrudnienia
EURES, charakterystykę Partnerstwa EURES-T Beskydy. Zaprezentowana została także działalność Agencji Zatrudnienia.
Transgraniczny przepływ pracowników w świetle doświadczeń związków zawodowych omówił dr Jan Mosiński, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Wielkopolska Południowa. Z kolei prof. Jan Wojtyła (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) przedstawił wykłady pt. „Normy prawa pracy a rynek pracy” oraz „Ochronna
funkcja prawa pracy”. Kevin P. O’Kelly z Irlandii, ekspert
Europejskiego Instytutu Związkowego, przedstawił tę instytucję, której zadaniem jest:
- prowadzenie badań naukowych i monitorowanie problemów europejskich o strategicznym znaczeniu dla świata
pracy przy jednoczesnym budowaniu trwałych relacji pomiędzy społecznością akademicką a ruchem związkowym,
- promowanie edukacji i działalności szkoleniowej,
- wsparcie w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
- promowanie wysokich poziomów standardów bhp dla pracowników w Europie.
Gość z Irlandii omówił także zasady Europejskiego Dialogu Społecznego oraz przedstawił raport na temat tzw. „pracujących biednych”, czyli zatrudnionych otrzymujących wynagrodzenie niewystarczające na zapewnienie bieżącej egzystencji.
Gościem Seminarium był także Peter Drozd ze Słowacji,
pełniący rolę koordynatora EURES-T Beskydy. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele instytucji uczestniczących w roli partnerów tego projektu: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Żywcu, Beskidzkiej Izby Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej oraz bielskiego Ochotniczego Hufca Pracy.
MICHAŁ MAREK

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 5 uchwały nr 5 XIX KZD NSZZ „Solidarność” ws.
działalności finansowej Związku (z późn. zm.), ustala następujące minimalne wysokości zasiłków statutowych oraz zapomóg:
1. 100 zł – zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, (także na dziecko martwo urodzone),
2. 100 zł – zasiłek z tytułu adopcji dziecka,

3. 150 zł – zapomoga z tytułu zgonu członka Związku,
4. 50 zł – zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie
traci moc uchwała KK nr 647/99.
/Uchwała Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 8/2013
z 20 marca 2013 roku w sprawie minimalnej wysokości zasiłków statutowych/

Podbeskidzie też tam było…

PLATFORMA OBURZONYCH
Przedstawiciele około stu organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych pojawili się 16 marca w historycznej sali BHP w Stoczni Gdańskiej, by wziąć udział w pierwszym spotkaniu Platformy Oburzonych. W sumie zebrało się tam 350 osób. Nie zabrakło wśród nich reprezentacji podbeskidzkiej „Solidarności”.
Tylko w ubiegłym roku obywatele pod różnymi inicjaty- innymi eksperci od jednomandatowych okręgów wyborczych
wami zebrali ponad cztery i pół miliona podpisów, które albo oraz dr Marcin Zieleniecki, prawnik „Solidarności”, który ponie zostały wzięte pod uwagę, albo po pierwszym czytaniu tra- ruszył temat ustawy o referendum. O inicjatywie w tej sprawie
fiły do sejmowej zamrażarki. Platforma Oburzonych to spo- mówił też Piotr Duda pod koniec spotkania, apelując do uczesttkanie różnych środowisk, stowarzyszeń i inicjatyw obywa- ników: - Zapraszam was do współpracy, nie rozwiążemy dziś
telskich, których aktywność została zignorowana przez po- czy jutro naszych problemów, ale możemy przywrócić część delityków. - Te organizacje powstały dlatego, że mają konkret- mokracji poprzez dążenie do zmiany przepisów o referendum.
ne problemy z obecną władzą - powiedział, otwierając
spotkanie, Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”. - Spotkaliśmy się, by porozmawiać o tych problemach, jak im zaradzić w naszej kochanej ojczyźnie.
Cieszę się, że historyczna sala BHP znowu żyje - dodał.
Współorganizatorem spotkania - obok „Solidarności” - była inicjatywa Zmieleni.pl, której jednym z liderów jest Paweł Kukiz. - Nasz kraj to nie „zielona wyspa”, tu dzieje się krzywda, a rządzący tego nie zauważają. Dialog społeczny leży w gruzach - mówił przewodniczący Komisji Krajowej. - W ubiegłym roku obywatele uzbierali w sumie niemal pięć milionów podpisów
i nic, rządzący wiedzą lepiej, co dla nas będzie lepsze
/…/. My dążymy do dialogu w Polsce, a nie do konfrontacji, ale jeżeli nie ma przy stole negocjacji drugiej strony do dialogu, to trzeba sobie tę drugą stronę poszukać,
albo zmienić i do tego musimy dążyć.
Piotr Duda zwrócił też uwagę na bieżące problemy Polaków, które podnosi „Solidarność”, takie jak między inReprezentacja podbeskidzkiej „Solidarności”, uczestnicząca
nymi umowy śmieciowe czy niebezpieczne zmiany w ko- w spotkaniu Platformy Oburzonych, przed Stocznią Gdańską.
deksie pracy. W drugiej części spotkania wystąpili między

